
מכתבים
)8 מענווד (הנושך

 הרגשי הקשר את ומחפשים (הערבים) איתם
אירופיים. פקחים, יהודים אצל לים מעבר
מו שאני לציין נא אי־הבנה להפריך כדי

 לשמש תוכל שישראל בהחלט כטבעי צא
 ו־ בארצותיהם שסובלים ליהודים מיקלט

 שטיפת־מוח, (בלי בעצמם לעלות מעוניינים
 חדשה). בארץ בהתאזרחות הקשור כל ועם
 עלייה עידוד בין ביותר גדול הבדל אבל יש

 יהודית סוכנות שליחים, תעמולה, על־ידי
ש יהודים של פרטית החלטה לבין וכד,

לעלות. החליטו
 זו, עלייה פרובלימטיקת כל סוף, כל סוף

 עוד שהתחילה גיאו־פוליטית בעייה היא
עוב לקבוע רצו כשהיהודים המנדט, בימי

 צורה באותה מספרי. רוב בהיותם דה
 הפלסטינים כוח את תחליש יהודית עלייה
מספרי. באופן
ו לכם יתנו אלה שרעיונות מקווה אני

למחשבה. חומר לאחרים

ת בד־דויד, אלישע ע בשווייץ נ

ם דוגל הזה העולם 0.  על המבוסם בשלו
ת דו־קיום תפו שו ת שתי של ו תו שתי האו  ב
ת:  אין פלסטין. ומדינת ישראל מדינת מדינו
ל תכתיב אחת שמדינה הדעת על להעלות

ת את שנייה ד. הילודה העלייה, מדיניו נ  ו
שטות בין קשר כל אין  — עלייה לבין התפ

תו הערבים, בפחד אלא  על־ להפיג יש שאו
 בפני הערבים את שיבטיח שלום כריתת ידי

שטות  ישראל את שיבטיח כשם ישראל, התפ
ערבית. התקפה בפני

המימסד ■
ברית־המועצות ויהודי

שהו בבריסל״, ״חרפה לביקורת בקשר
 הזה בהעולם פיעה

מסק לי יש )1748(
אר עליתי מאז נה
 כי ,194ב־ד צה
הישר המימסד אין
 בעליית מעוניין אלי

ברית־המוע־ יהודי
!צות

 אלא עוד, ולא
(וב מפחד שהוא

 הראות מנקודת צדק
 יעלו שאם שלו),

יהו־ אלף 100—50
מברית־המוע־ דים זרחין

מכסאי־ יעופו צות
 המימסד של ובכסא, ביד האוחזים כל הם

הקיים.
תל-אביב זרחין, אלכסנדר

ש יי ■■■■יי■■—י■■*■■■■■■ךחיפו
אותיוותוצ

 הבוקר, בשעות ,15.2.71ה־ שני, ביום
ב כפר־סבא, ממשטרת שוטרים שני פרצו
חי שם וערכו הורי לדירת אזרחי, לבוש
חוקי. לא פוש

 ונעלמה מזרון הושחת מהחיפוש כתוצאה
יקרה. מאפרה

 בפני להתלונן היום למחרת כשהלכתי
שני אותי עיכבו כפר־סבא, ממשטרת קצין
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 עלי ואיימו הורי, לדירת שפרצו השוטרים
הקצין. בפני אתלונן שלא

 רגיל אזרח יכול ימה השאלה: נשאלת
שוטרים? של הפקרות נגד לעשות

 הוד־השרון ידו!־, רוני
ד (המשך )12 בעמו

1749 הזה העולם


